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O kolejce linowej AGH
– na powa¿nie
W „Gazecie Wyborczej” z pi¹tku (8 lutego br.) pojawi³o siê doniesienie
o planach budowy przez AGH (na terenach nale¿¹cych w ca³oœci do naszej uczelni) kolejki linowej, bêd¹cej eksperymentalnym modelem nowego
œrodka transportu miejskiego, który móg³by rozwi¹zaæ przynajmniej czêœæ
problemów komunikacyjnych, nêkaj¹cych mieszkañców naszego miasta.
Przyjêta w tym doniesieniu konwencja wykpienia pomys³u (oraz z funkcji i nazwiska mnie osobiœcie) bez najmniejszej próby zrozumienia istoty
mojego pomys³u spowodowa³a, ¿e do Czytelników dotar³a tylko czêœæ
przekazywanych przez AGH informacji, a w dodatku ta czêœæ pokazana
zosta³a w krzywym zwierciadle. Uwa¿am, ¿e mieszkañcom Krakowa nale¿y siê pe³na i rzetelna informacja, chcia³bym wiêc niniejszym przedstawiæ kilka uzupe³niaj¹cych danych, które GW pominê³a, bo nie pasowa³y
do za³o¿onej koncepcji „weso³ego” artyku³u.

Sprawa pierwsza
i najwa¿niejsza – po co my to robimy?
Otó¿ g³ównie w celu eksperymentalnego sprawdzenia, czy i w jakim zakresie nowoczesna miejska kolej linowa mo¿e uzupe³niaæ tradycyjne
œrodki komunikacji, których niewydolnoœæ w warunkach naszego miasta
ju¿ od dawna stanowi przedmiot strapienia Krakowian. Rosn¹ca liczba
pojazdów (wliczaj¹c w to tak¿e naziemne pojazdy komunikacji miejskiej)
prowadzi do zjawisk znanych nam z codziennych wêdrówek po mieœcie:
korki na ulicach, ciasnota na parkingach, ha³as, spaliny… Jak d³ugo tak
mo¿na? Trzeba coœ z tym zrobiæ!
Trudno jednak wyburzaæ zabytkowe czy chocia¿by tylko u¿yteczne budowle, ¿eby poszerzaæ jezdnie i torowiska tramwajów. Trudno bez koñca
uszczuplaæ miejsk¹ zieleñ, zalewaj¹c coraz to nowe jej obszary betonem
i asfaltem. Trudno schowaæ wszystkie domy za dŸwiêkoch³onnymi ekranami, przypominaj¹cymi mury getta. Trudno chodziæ po mieœcie w masce
gazowej, a przecie¿ potrzeb komunikacyjnych stale przybywa!
OdpowiedŸ jest prosta: Trzeba przynajmniej czêœæ potrzeb transportowych ulokowaæ w innym miejscu, ni¿ na coraz bardziej zat³oczonej powierzchni ziemi. Mo¿na w tym celu zejœæ pod ziemiê. Jednak od dawna
s³yszymy, ¿e inwestycja w postaci metra dla Krakowa jest zbyt kosztowna i trudna, szczególnie w naszym mieœcie, którego zabudowa stanowi
nienaruszalny skarb dziedzictwa œwiatowej kultury. Mo¿na jednak tak¿e
spróbowaæ wykorzystaæ przestrzeñ ponad ulicami. Naturalnie, nie nad
wszystkimi – ale tam, gdzie warunkipo temu sprzyjaj¹, bêdzie to na pewno o wiele tañsze, ni¿ dr¹¿enie podziemnych tuneli.
Kolejka linowa nie koniecznie musi siê kojarzyæ z trasami narciarskimi
lub z lunaparkiem. To nowoczesny œrodek komunikacji, nie zabieraj¹cy
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Dziennikarstwo „rzetelnawe”
Przyznam, ¿e zagl¹dam doœæ
sporadycznie do najpoczytniejszego, jak wskazuj¹ badania, dziennik
Rzeczpospolitej. Czytujê wiêc konkurencjê dla ww. tytu³u i bardzo
sobie j¹ chwalê. Jednak w pi¹tek,
wiedziony doniesieniami znajomych, przemog³em siê i po gazetê
ow¹ siêgn¹³em.
Dodatek krakowski zaopatrzony by³ na pierwszej stronie w tytu³
„Bujanie w ob³okach” – podtytu³
„Kolejka zamiast autobusu” (Gazeta Wyborcza Kraków 08.02.2002 r.)
– czyli rzecz o projekcie budowy
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przez AGH kolejki linowej od Alei
Mickiewicza do Miasteczka Studenckiego.
Mimo szyderczego rysunku na
pierwszej stronie, sam tekst raczej
stonowany, styl charakterystyczny,
niemniej dominowa³y fakty, trochê
wypowiedzi. W sumie to nie ma siê
do czego czepiaæ, tylko nie wiedzieæ czemu, autorka upar³a siê na
„lataj¹ce wagoniki” – przyznam, ¿e
nie spotka³em siê jeszcze nigdy
z czymœ takim.
Mia³em ju¿ zaj¹æ siê czymœ innym, ale na koñcu tekstu znalaz³em

prawie wcale deficytowego terenu na powierzchni ziemi, gdy¿ pod tras¹
„gondolówki” mog¹ bez ¿adnych ograniczeñ rosn¹æ kwiaty i niezbyt wysokie drzewa, a przy tym czêsto kursuj¹cy (kolejne wagoniki kolejki mog¹ pojawiaæ siê przy platformie nawet co kilkadziesi¹t sekund), szybki
(w czasie kilkunastu minut mo¿na przemieœciæ siê na odleg³oœæ kilku kilometrów) i czysty ekologicznie (napêdzany wy³¹cznie elektrycznie, przy
czym ca³a maszynownia mo¿e byæ ulokowana na odleg³ej, koñcowej stacji). Przypomnijcie sobie Pañstwo z górskich wycieczek, jak cichy jest
transport linowy w porównaniu z rykiem silników autobusowych czy zgrzytem tramwajów. Przypomnijcie sobie tak¿e tych wszystkich ludzi, którzy
stracili zdrowie, a czasem tak¿e i ¿ycie, potr¹ceni przez autobusy, samochody i tramwaje. Historia transportu nie zna natomiast przypadku przejechania cz³owieka przez kolejkê linow¹...

Jak widaæ transport linowy w mieœcie mo¿e mieæ sens
S¹ jednak liczne w¹tpliwoœci. Jak to bêdzie wygl¹da³o? Czy nie zeszpeci miasta? Czy siê op³aci? Czy zapewni ¿¹dan¹ przepustowoœæ? Czy
nie bêdzie demolowane przez chuliganów?
Na te i podobne pytania odpowiedŸ mo¿e daæ tylko eksperyment.
Ktoœ musi zbudowaæ próbn¹ liniê miejskiej kolei linowej i musi to przebadaæ w normalnej eksploatacji – ¿ebyœmy mogli powiedzieæ: „tak, to nam
siê podoba!” albo „nie, to jednak nie jest to”.

Kto ma taki eksperyment podj¹æ?
Kto ma spróbowaæ wyprzedziæ swój czas?
To jest w³aœnie rola nauki. Twierdzê, ¿e w³aœnie nasza du¿a i dobra
uczelnia techniczna jest do tego szczególnie predestynowana. Dlaczego? Bo naukowcy z AGH s¹ najlepszymi w Polsce specjalistami od transportu linowego. Bo dysponujemy dostatecznie rozleg³ym terenem, na którym mo¿na posadowiæ kolejkê bez wik³ania siê w niekoñcz¹ce siê spory
z w³aœcicielami gruntu, skutecznie blokuj¹cymi w Krakowie wszelkie inwestycje miejskie. Bo unikatowy uk³ad miasteczka studenckiego i gmachów
dydaktycznych AGH stwarza potrzebê komunikacji wahad³owej o du¿ym
natê¿eniu ruchu w ci¹gu przynajmniej kilkunastu godzin dziennie przez
ca³y rok, wiêc bêdzie mo¿na zebraæ konieczne doœwiadczenia eksploatacyjne. A na koniec dlatego, ¿e to w³aœnie my jesteœmy tak dalece wiarygodni, i¿ dwie du¿e firmy, zajmuj¹ce siê budow¹ i eksploatacj¹ sprzêtu
do transportu linowego, s¹ sk³onne wybudowaæ tê kolejkê bez jakiegokolwiek wk³adu finansowego ze strony AGH, traktuj¹c to przedsiêwziêcie jako eksperyment, którego wynikiem s¹ tak¿e ¿ywo zainteresowane.
Jakie to s¹ firmy? Tego nie ujawniê, bo obawiam siê kolejnego „weso³ego” artyku³u, który zepsuje do koñca to wszystko, czego siê nie uda³o
jeszcze zepsuæ GW w ubieg³y pi¹tek. Apelujê jednak o pomoc i poparcie
tych wszystkich, którzy tkwi¹c w korkach lub czekaj¹c na autobusy wiedz¹, ¿e od samego narzekania komunikacja miejska siê nie poprawi!
£¹czê wyrazy szacunku

informacjê – „komentarz i forum –
strona 2”. Tam kontynuacja tematu
i tytu³ – „Kolejka jak podwi¹zka” –
czyli nic innego, jak wywiad z Rektorem AGH. Pytania co prawda wygl¹da³y tak, jakby autorka kierowa³a je do redakcyjnego kolegi, ale
pomyœla³em – co siê tam bêdê czepia³, przecie¿ nie ka¿dy potrafi
wczuæ siê w sytuacjê, w jakiej siê
znalaz³. W tekœcie nastêpna porcja
informacji o projekcie powstania
kolejki i to z samego Ÿród³a czyli od
pomys³odawcy – Rektora AGH. Mizerny jednak by³ ten wywiad, bo
miejsca przecie¿ musia³ ust¹piæ komentarzowi poni¿ej, który kry³ siê
za co najmniej zaskakuj¹cym, tytu³em: „Profesorskie Wierchy”.

Ju¿ pierwsze zdanie to jak wystrza³ z armat superpancernika do
zorzy polarnej – „Plany kie³kuj¹ce
w g³owach wp³ywowych profesorów AGH mo¿na uznaæ za niedorzeczne, nie sposób odmówiæ im
jednak spójnoœci”. Pocieszy³a
mnie chocia¿ ta „spójnoœæ”, ale
gdzie tam – to tylko wybieg autora,
¿eby móc sobie dalej u¿yæ. A co,
a jak… Jak praæ, to po wszystkich!
Jakby wiêc ktoœ nie wiedzia³, to zagl¹daj¹c do ww. tekstu dowie siê,
¿e planowana eksperymentalna
kolej linowa pomyœlana zosta³a
w zwi¹zku z przerobieniem Krakowa na Tatry, co jest efektem pomys³u zorganizowania w naszym mieœcie zimowej olimpiady, a ten po-
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